
International Academy
of Public Health

آموزش مسلکی برای نیروی
 کار صحت عامھ

آکادمی بین المللی
(IAPH) صحت عامھ





آکادمی بین المللی صحت عامھIAPH  یک آکادمی توسعھ یی مسلکی چندین رشتھ ای برای نیروی کار صحت 
عامھ است IAPH بھ عنوان یک آکادمی تخصصی، زمینھ ھای مختلف تحصیلی، پروگرام ھا و کورس ھا را 

ارائھ می کند.
 

این کورس ھای آموزشی شامل تریننگ ھای طویل المدت، متوسط و کوتاه مدت در زمینھ ھای مختلف صحت 
عامھ میباشد. ھدف آنھا کمک بھ توسعھ خدمات صحت عامھ در کشورھای منطقھ شرق مدیترانھ (EMR) با ایجاد 

ظرفیت نیروی کار صحت عامھ است.
 

IAPH در منطقھ شرق مدیترانھ EMR تنھا یک موسسھ آموزشی صحت عامھ نیست، بلکھ این موسسھ در ترویج 
نوع آموزش صحت عامھ مبتنی بر عمل بر اساس مودل ریزدنسی استوار است. 

 
این با مودل رایج آموزش آکادمیک و نظری، کھ اگرچھ مفید است، با عرضھء فارغینی کھ شایستگی ھای الزم 

متناسب با واقعیت ھا و چالش ھای فعلی در بخش صحت عامھ را داشتھ باشند،َ  فرق دارد. 
 

برای رسیدن بھ مأموریت خود،  IAPHاز میتود ھا و مھارت ھای آموزشی استفاده میکند. زمینھ ھای مختلف 
تحصیلی، پروگرام ھا و کورس ھایی را ارائھ می کند  کھ بالفاصلھ در این زمینھ بھ کار گرفتھ شوند.

 
ھدف پروگرام ھای آموزشی مسلکی IAPH افزایش رھبری و عملکرد سیستم صحت عامھ، بھبود صحت، و 
مراقبت ھای صحی مردم در سطح ملی و منطقھ ای است. IAPH   در حال حاضر اقدامات بزرگی را برای پر 

کردن خال ھای شناختھ شده ملی در دانش و عملکردھای صحت عامھ انجام می دھد.
 

ظرفیت سازی جز اصلی ماموریت IAPH است. ما معتقدیم کھ بھبود دانش و مھارت ھای کارکنان دانشجویان 
و انھای کھ اموزش شده اند می تواند بالفاصلھ مورد استفاده قرار گیرد و آنھا را قادر سازد تا وظایف خود را بھ 

طور موثرتر و کارآمدتر انجام دھند.
 

معرفی



 نوآوری: ما تالش می کنیم آموزشی را ارائھ دھیم کھ تفکر و عمل نوآورانھ را تشویق کند.

- یادگیری: ما یادگیری را بھ عنوان یک عنصر و اصل اساسی کھ توسعھ و تحول را ھدایت می کند، ارزشمند می
    دانیم.

- برتری: ما متعھد بھ ممتاز بودن ھستیم و باالترین استانداردھای بین المللی را برای برنامھ ھای آموزشی بھ کار  
  می  گیریم.

- مشارکت: برای موفقیت ما بسیار مھم است. ما با شرکای خود برای شناسایی نیازھای آموزشی و ارائھ راه حل
   ھای مناسب کار می   کنیم.

- تنوع: ما برای تنوع فرھنگی و فراگیری بر اساس احترام بھ دیگری ارزش قائل ھستیم.

المللی صحت  بین  آکادمی  تعیین 
عامھ (IAPH) بھ مثابھ یک نھاد 
 ، آموزش  امر،  در  برجستھ 
عامھ  نوآوری صحت  و  ظرفیت 
و  ای  منطقھ  ھای  حوزه  در 

جھانی.

چشم انداز
ھای  پروگرام  ارائھ  و  دیزاین 
کیفیت  با  تخصصی  فوق  آموزشی 
عالی در موضوعات مختلف صحت 
عامھ برای پر کردن خال ھای موجود 

و نوظھور یافتھ منطقھ ای.
 

ھدف
ترویج نیروی کار صحت عامھ کھ 
تقویت  ھای  چالش  رفع  بھ  قادر 
بھبود  و  ملی  صحی  ھای  سیستم 
صحت مردم در منطقھ و فراتر از 

آن گردد میباشد.

ماموریت یا 

IAPH سھ ھدف استراتژیک زیر را دنبال می کند:
.IAPH ایجاد و تقویت حاکمیت نھادی برای  -

-  معرفی مجموعھ متنوع و با کیفیت پروگرام ھای آموزشی و آموزش صحت عامھ.
-  افزایش علم، عمل و تخصص در صحت عامھ.

ارزش ھا:

اھداف استراتژیک:



APHEA
 Accredited Continuing 

Training & Educational Event 

اعتباردھی:
 IAPH .باالترین ستندرد ھای آموزشی معتبر جھانی را در امر یاد گیری صحت عامھ اتخاذ می کند IAPH 

توسط نھادھای معتبر بین المللی تأیید شده است:

-  خدمات اعتباردھی بھ کالج ھای بین المللی (ASIC) ، کھ یک ستندرد کیفیت بین المللی برای مکاتب، کالج ھا، 
دانشگاه ھا و ارائھ دھندگان آموزش آنالین است.

 
-  تمام پروگرام ھای درسی آموزشی از ستندرد ھای بین المللی برای شایستگی ھا پیروی می کند و توسط آژانس 

اعتباردھی آموزش صحت عامھ (APHEA) تأیید شده است.

شراکت :
 IAPH بھ نقش مشارکت ھا برای تبادل دانش و تجربھ معتقد است. این مشارکت ھا شامل توسعھ پروگرام ھای 

درسی، مشارکت در آموزش و راھنمایی است.
 

ما با شرکای خود برای شناسایی نیازھای آموزشی آنھا کار می کنیم و بر این اساس، راه حل ھای مناسب را ارائھ 
می دھیم. ھمچنین می توان تریننگ ھا را برای دوره ھای مختلف متناسب با ضرورت ھای سازمانھای مختلف 

تھیھ کرد.
 

Partnerھا یا شرکای مورد ھدف IAPH وزارتخانھ ھای صحت، موسسات صحت عامھ، موسسات اموزشی و 
دانشگاه ھا و سازمان ھای ملی و بین المللی ھستند.



طریقھ ھای تریننگ :
ما پیچیدگی ھای کار در بخش صحت عامھ و عدم امکان ترک کار برای مدت طوالنی را درک می کنیم. 
بنابراین، IAPH طریقھ ھای آموزشی انعطاف پذیر را متناسب با پروگرام دانشجویان ما طراحی کرده است:

 
-  تریننگ آنالین.یا 

-  تریننگ حضوری یا داخل صنف یا 
-  تریننگ مختلط 

چھ کسی می تواند با ما یکجا گردد
شمولیت در پروگرام آموزشی  IAPHازاد بوده متقاضیان میتواند پرسونل صحت عامھ از بخش ھای مختلف 

طبی و علوم صحی باشند. بنا متقاضیان از رشتھ ھای مختلف صحت عامھ می توانند با ما یکجا گردد.

استادان و کارمندان تدریسی
 IAPH دارای مجموعھ ای از استادان مسلکی است کھ ھم متخصصین محتوا و ھم استادان تدریس ھستند.  
این اکادمی استادان  بیش از ۱۲ کشور EMR ، اروپا و ایاالت متحده کھ دارای تجربھ منطقھ ای و بین المللی 
ھستند دارند. دامنھ تخصص انھا متفاوت بوده ازمتخصصین دانشگاه الی کارمندان سازمان ھای دولتی و غیر 

دولتی.



چرا IAPH را انتخاب کنیم؟

دارای اعتبار بین المللی است

مجموعھ جامع آموزش ھای صحت عامھ را دارد

شھادتنامھ ھای متعدد در سطوح مختلف آموزشی 

میتود ھای آموزشی مبتنی بر شایستگی

مادیول آموزشی دانشجویان صحت عامھ

ارایھ آموزشی تحت ھدایت استادان با تخصص باال

میتود ھای متنوع آموزش

EMR رسیدگی بھ ضرورت ھای صحت عامھ

در دسترس بودن آموزش ھای سفارشی

پروگرام ھای آموزشی با چندین لسان



IAPH شورای علمی

IAPH ھیئت مشورتی
ھیئت مشورتی یک نھاد با سطح بلند آکادمی بین المللی صحت عامھ  (IAPH)است کھ وظیفھ مشاوره و 

راھنمایی ستراتٰیژیک را بھ عھده دارد.
 

عضویت در این بورد از میان شخصیت ھای برجستھ، با تجربھ و ممتاز از داخل و خارج منطقھ مدیترانھ 
شرقی گرفتھ شده است .

ھیئت مدیره IAPH، ھمراه با سایر نھادھای سازمانی، در تقویت ظرفیت ھای کلیدی برای صحت عامھ 
در منطقھ حمایت و تقویت می کند .

شورای علمی نماینده عالی ترین نھاد علمی در IAPH است و باید مرجع ھمھ مسائل علمی و اکادمیک 
باشد.

 
شورای علمی کمیتھ ھای تخصصی را کھ نمایانگر اساس دانش و مرجع برای پروگرام تخصصی خاص و 

مسائل انضباطی صحت عامھ ھستند، رھبری می کند.

برای اطالع بیشتر در مورد ھیئت مشاوره ما روی لینک زیر کلیک کنید:
https://iaph.org/en/iaph/advisory-board/

https://iaph.org/en/iaph/scientific-council/
برای اطالع بیشتر در مورد ھیئت مشاوره ما روی لینک زیر کلیک کنید:



ساحھ 
تحصیلی 

9 ماھھ 

3 ماھھ 

5 روزه

پروگرام ھا 

کورس ھا 

دیپلوم مسلکی

دیپلوم تخنیکی

سند تکمیل موفقانھ

ساختار تریننگ و اعطای شھادتنامھ ھا
ساختار کورس و اعطای شھادتنامھ ھا: 

نیازھای  با  تواند مطابق  ارائھ می کند کھ می  آموزشی را در دوره ھای مختلف زمانی  IAPH کورس ھای 
سازمان ھای مختلف بھ شرح زیر سفارش شود:

- ارائھ کورس کوتاه مدت "سند تکمیل موفقانھ": کورس ھای با زمان موثر کھ عمیقاً در مورد موضوعات خاص 
بررسی می کنند. مدت دوام کورس یک تا دو ھفتھ است. 

- ارائھ کورس سھ ماھھ "دیپلوم تخنیکی": شامل چھار تا پنج کورس کوتاه مدت ھمراه با آموزش ساحوی است. 
مدت زمان پنج ھفتھ مطالعھ داخل صنف و ھفت ھفتھ کار در ساحھ کھ توسط مربی اختصاصی نظارت می شود 

است. 

-"دیپلوم مسلکی": گروپی از پروگرام ھای دیپلوم تخنیکی کھ مربوط بھ ھمان رشتھ است. ھدف آن ارائھ دانش 
عمیق و آموزش مسلکی است. کل مدت زمان نھ ماه است.



13 ساحه تحصيلى

32 پروگرام

133 کورس

تریننگ
 IAPH پروگرام ھای آموزشی مسلکی با کیفیت فوق لیسانس را در موضوعات یا رشتھ ھای مختلف صحت 

عامھ ارائھ می کند. این پروگرام تعداد متنوعی از پروگرام ھا و کورس ھا را بھ شرح زیر ارائھ می کند:
 

پروگرام ھای مسلکی فوق تحصیلی کھ طیف وسیعی از زمینھ ھای صحت عامھ را تحت پوشش قرار می 
دھد ، شامل موارد زیر است:

کار در ساحھ
کار در ساحھ یک میتود عملی برای آموزش مھارت ھای مورد ضرورت نیروی کار صحت عامھ برای انجام 
شایستگی ھای خاص/متعدد در محل کار است. در جریان کار در ساحھ، دانشجویان دانش و مھارت ھای را کھ 

در طول آموزش بھ دست آورده اند را تمرین می کنند.
ھدف کلی کار در ساحھ این است کھ دانشجویان را با سناریوھای زندگی واقعی آشنا کرده و آنھا را با رھبری و 
مدیریت صحت آشنا سازد تا مھارت ھایی را کھ با راھنمایی یک رھنما مشخص بھ دست می آورند ، بھ کار 

گیرند و تمرین کنند.

رشته تحصيلى

پروگرام 1

کورس 1

کورس 2

کورس 3

کورس 4

کورس 5

کار در ساحھ

پروگرام 3پروگرام 2

کورس 1

کورس 2

کورس 3

کورس 4

کورس 5

کار در ساحھ

کورس 1

کورس 2

کورس 3

کورس 4

کورس 5

کار در ساحھ



راھنمای تریننگ

رشتھ ھای تحصیلی (دیپلوم مسلکی):

(PHEM) 1. مدیریت اضطراری صحت عامھ

(AMR) 2. مقاومت ضد میکروبی

(RS) 3. مطالعات و تحقیقات صحی

(LM) 4. رھبری و مدیریت

(PH) 5. صحت عامھ

(ENV) 6. صحت محیط

(OCH) 7. صحت شغلی یا کار

(NCD) 8. امراض غیر ساری

(BSL) 9. معافیت حیاتی در البراتوار ھای صحت عامھ

10. صحت اقتصاد (HE)  (بھ زودی) 

11. امراض ساری  (CD)  (بھ زودی) 

12. صحت جھانی  (GH)  (بھ زودی) 

13. صحت زنان و کودکان (WCH)  (بھ زودی) 



پروگرام ھا (دیپلوم تخنیکی) 
• PHEM-100 - اساسات مدیریت اضطراری صحت عامھ

• PHEM-200 -  مدیریت خطر صحت عامھ 
• PHEM-300 - مدیریت مراقبت ھای صحی ابتدایی در مواقع اضطراری

 
• AMR-100 - مقاومت ضد میکروبی ابتدایی

• AMR-200 - نظارت بر مقاومت ضد میکروبی 
• AMR-300 - مقاومت ضد میکروبی پیشرفتھ 

 
• RS-100 - بنیادھا در تحقیقات یا ریسرچ صحت عامھ

• RS-200 - میتودھای تحقیقاتی یا ریسرچ پیشرفتھ صحت
 

• LM-100 - رھبری و مدیریت 
 

• PH-100 - بنیاد ھا در صحت عامھ
• PH-200 - امراضساری و غیر ساری

• PH-300 - اولویت در پروگرام ھای صحت عامھ
 

• ENV-100 - بنیادھا در صحت محیط جھانی و محیط کار 
• ENV-200 - مدیریت صحت محیط

• ENV-300 - مدیریت خطر صحت محیط زیست

• OCH-200 - مدیریت صحت و معافیت شغلی یا کار
• OCH-300 - مدیریت خطر صحت مسلکی 

• NCD-100 - اپیدمیولوژی امراض غیر ساری
• NCD-200 - اپیدمیولوژی صحت روانی 

• BSL-100 - معافیت محیط زیستی و امنیت حیاتی در البراتوار ھای صحت عامھ
• BSL-200 - مدیریت خطر در البراتوار ھای صحت عامھ

• BSL-300 - مدیریت البراتوار ھای صحت عامھ

• HE-100 - اقتصاد صحت ، تامین مالی و پالیسی

• CD-100 - بنیاد یا Foundation در امراض ساری
• CD-200 - اپیدمیولوژی امراض ساری

• CD-300 - میتود مبتنی بر شواھد برای کنترول امراض ساری

• GH-100 - چالش ھای صحت جھانی 
• GH-200 - چگونگی حالت صحت جھانی و تقویھء ان 

• GH-300 - اقدام صحت جھانی و منطقھ ای 

• WCH-100 - بنیادھا یا Foundation در صحت زنان و کودکان
• WCH-200 - مدیریت صحت زنان و کودکان در محیط ھای بشردوستانھ

• WCH-300 - کیفیت مراقبت و خدمات برای صحت زنان و کودکان
 



PHEM-112 - مدیریت و رھبری.
PHEM-113 - اصول مدیریت اضطراری صحت عامھ.

PHEM-114 - مداخالت صحت عامھ در مواقع اضطراری.
PHEM-115 - منازعات انسانی و کار بشردوستانھ.

PHEM-211 - ابزارھا و تخنیک ھای صحت عامھ در شرایط چالش برانگیز.
PHEM-212 - مدیریت خطر صحت عامھ.

PHEM-213 - افھام و تفھیم خطر یا ریسک کمیونیکیشن
PHEM-214 - مدیریت صحت عامھ در گردھمایی ھای جمعی.

PHEM-215 - مدیریت خطر مبتنی بر جامعھ.
PHEM-311 - امراض ساری و غیر ساری در شرایط اضطراری.
PHEM-312 - صحت زنان و کودکان در محیط ھای بشردوستانھ.

PHEM-313 - تغذیھ در مواقع اضطراری. 
PHEM-314 - صحت محیط در مواقع اضطراری.
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AMR-112 - فرمانداری ضد میکروبی -سطح 1.
AMR-113 - مقاومت ضد میکروبی -سطح 1.

AMR-114 - کنترل انتان سطح 1.
AMR-212 - مقاومت ضد میکروبی -سطح 2.

AMR-213 - سرپرستی یا ستیواردشپ ضد میکروبی-سطح 2.
AMR-214 - تطبیق تحقیقات یا ریسرچ در مقاومت ضد میکروبی.

AMR-311 - مقاومت چند ین دوایی
AMR-312 - کنترول انتان سطح 2.

AMR-313 - سرپرستی یا ستیواردشپ ضد میکروبی-سطح 3.
AMR-314 - مدیریت و رھبری.

Scientific Writing .تحریر مقالھ ھای علمی یا – AMR-315
 

RS-111 - معرفی میتود ھای تحقیق یا ریسرچ
RS-112 - طراحی ھای تحقیقاتی یا ریسرچ
RS-113 - مفاھیم اساسی در میتودیا ریسرچ

RS-114 - تطبیق تحقیقات یا ریسرچ در صحت عامھ.
(Excel) ابزارھای آماری - RS-115

RS-211 - میتودھای تحقیق یا ریسرچ پیشرفتھ.
RS-212 - میتودھای آماری پیشرفتھ.

.(Epi info)ابزارھای احصایوی (اطالعات - RS-213
.(IBM SPSS) بستھ احصایوی علوم اجتماعی - RS-214

 Scientific Writing .تحریر مقالھ ھای علمی یا – RS-215•

کورس ھا



کورس ھا
- LM-111 پالنگذاری استراتژیک و رھبری.

- LM-112 مدیریت پروژه صحت.
- LM-113 مدیریت منابع.

- LM-114 مھارتھای ارتباطی.
- LM-115 آموزش موثر.

- PH-111 معرفی صحت عامھ.
- PH-112 اساسات در معلومات و ستاتیستیک

- PH-113 اساسات اپیدمیولوژی.
- PH-114 مفاھیم اساسی در میتود تحقیق یا ریسرچ

- PH-115 مدیریت و رھبری 
- PH-211 امراض غیر ساری.

- PH-212 عوامل اجتماعی و نابرابری.
- PH-213 مراقبت ھای صحی ابتدایی و کیفیت خدمات.

- PH-214 امراض ساری.
- PH-215 اساسات مدیریت اضطراری صحت عامھ.

- PH-311 ارتقاء صحت.
- PH-312 صحت زنان.

- PH-313 صحت محیط و کار.
- PH-314 اقتصاد صحت.

- PH-315 حکومت صحت و رفاه جمعیت.

- ENV-113 اپیدمیولوژی صحت محیط و کار.
- ENV-114 معرفی صحت جھانی محیط زیست

- ENV-115 اساسات زھرشناسی.
- ENV-211 معافیت غذایی و صحت عامھ.

- ENV-212 مدیریت کیفیت آب. 
- ENV-213 آلودگی ھوا و سمپل گیری ھوا.

- ENV-214 صحت محیط در مواقع اضطراری.
- ENV-215 تطبیق تحقیقات یا ریسرچ در صحت محیط.

- ENV-311 ارزیابی خطرات محیطی.
- ENV-312 مدیریت خطر محیطی. 
- ENV-313 ارتباطات خطر محیطی

- ENV-314 مدیریت و رھبری.
- ENV-315 تحریر مقالھ ھای علمی ی



کورس ھا
- OCH-113 اپیدمیولوژی محیط صحت کار.

- OCH-114 معرفی صحت محیط جھانی
- OCH-115 اصول زھر شناسی 

- OCH-211 صحت و معافیت شغلی یا کار 
- OCH-212 کیفیت ھوای داخلی.

- OCH-213 پیشگیری و کنترول انتان 
- OCH-214 مدیریت بازمانده ھای خطرناک.

- OCH-215 تطبیق تحقیقات یا ریسرچ در صحت شغلی یا کار
- OCH-311 ارزیابی خطر شغلی یا کار
- OCH-312 مدیریت خطر شغلی یا کار
- OCH-313 ارتباط خطر شغلی یا کار

- OCH-314 مدیریت و رھبری.
- OCH-315 تحریر ھای علمی یا

- NCD-112 اپیدمیولوژی امراض غیر ساری.
- NCD-113 نظارت بر امراض غیر ساری.

- NCD-114 بھبود صحت برای امراض غیر ساری.
- NCD-115 وقایھ و کنترول امراض غیر ساری.

- NCD-211 اپیدمیولوژی اختالالت صحت روانی.
- NCD-212 پروگرام ھای صحت روانی و مداخالت یا 
- NCD-213 صحت روانی در حاالت اضطراری مغلق

- NCD-214 تحقیقیا ریسرچ در صحت روانی 
- NCD-215 تطبیق تحقیقات در امراض غیر ساری.
- NCD-311 میتود ھای تحقیق  یا ریسرچ پیشرفتھ 

- NCD-312 میتودھایاحصایوی پیشرفتھ 
- NCD-313 وسایل یا tools احصایوی

- NCD-314 بستھ یا پکیج احصایوی 
- NCD-315 تحریر مقالھ ھای علمی

- BSL-112 مصوونیت حیاتی در البراتوار ھای صحت عامھ
- BSL-113 طبقھ بندی خطرات حیاتی یا

- BSL-114 ارزیابی و مدیریت خطرات حیاتی
- BSL-211 انتان ھای کسبی البراتواری

- BSL-212 کاھش خطرات: کنترول ھای انجینری
- BSL-213 کاھش خطرات: پرکتس ھای ایمن یا مصون

- BSL-214 انتقال مواد بیولوژیکی
- BSL-215 تطبیق تحقیقات در البراتوار و معافیت حیاتی.

- BSL-311 معرفی در مورد مدیریت البراتوار ھای صحت عامھ. 
- BSL-312 مدیریت امنیت حیاتی یا زیستی

- BSL-313 مدیریت بازمانده ھای بیولوژیکی.
- BSL-314 مدیریت بازمانده ھای کیمیاوی.

- BSL-315 مدیریت حاالت اضطراری در الیراتوارھا.



کورس ھا
- HE-111 مدیریت سیستم صحت.

- HE-112 معرفی در مورد اقتصاد صحت.
- HE-113 اساسات تمویل مراقبت ھای صحی

- HE-114 ارزیابی اقتصادی.
- HE-115 تطبیق تحقیقات یا ریسرچ برای اقتصاد صحت.

- CD-111 اساسات امراض ساری
- CD-112 نقش البراتوار در امراض ساری

- CD-113 اپیدمیولوژی امراض ساری
- CD-114 امراض ساری در حاالت اضطراری

- CD-115 تشخیص و کنترول اپیدیمی ھا
- CD-211 امراض قابل وقایھ توسط واکسین

- CD-212 امراض تروپیکل نادیده گرفتھ شده
- CD-213 وکتور یا عامل امراض قابل انتقال

Zoonotic امراض مشترک انسان و حیوان یا CD-214 -
HIV/AIDS و Sexually Transmitted Infections انتان ھای مقاربتی انتقالی یا CD-215 -

- CD-216 امراض تنفسی انتانی و توبرکلوز
- CD-217 انتان ھای کسبی شفاخانھ ھا و ھپاتیت ویروسی

- CD-218 امراض نابینا کننده
- CD-219 اپیدیمیی و امراض انتانی جدیدا ظھور یافتھ

- CD-220 امراض مورد ھدف برای از بین بردن و یا ریشھ کنی
- CD-311 پروگرام ھای امراض ساری
- CD-312 صحت عامھ بر أساس شواھد

- CD-313 ریسرچ تحقیقی برای امراض ساری

- GH-111 بنیادھا یا Foundations در صحت جھانی
- GH-112 دیموگرافی جھانی و اضافھ بار امراض

- GH-113 چالش ھای صحت جھانی
- GH-114 مھاجرت جھانی 

- GH-115 تعین کننده ھای اجتماعی یا Social determinants و نابرابری 
- GH-211 اھداف توسعھ پایدار

- GH-212 نیروی کار صحت جھانی
 Global Health Leadership رھبریت صحت جھانی یا GH-213 -

- GH-214 حقوق و مقررات صحت جھانی 
- GH-215 مدیریت تمویل صحت جھانی

- GH-311 خشونت و امنیت جھانی صحت
- GH-312 منازعات انسانی و کارھای بشردوستانھ

- GH-313 جامعھ مدنی و صحت جھانی
- GH-314 جنسیت یا جندر و صحت از دید گاه جھانی

- GH-315 پوشش جھانی صحت



- WCH-111 معرفی بر صحت زنان و کودکان
- WCH-112 عوامل تعیین کننده یا Determinants صحت زنان و کودکان

- WCH-113 مراقبت ھای جھانی صحت زنان و کودکان
- WCH-114 صحت زنان در درازای زندگی شان

- WCH-211 مدیریت و رھبری 
- WCH-212 صحت زنان و کودکان در محیط ھای بشردوستانھ

- WCH-213 تغذیھ در حاالت اضطراری
- WCH-214 خشونت بر أساس جنسیت

- WCH-215 تحریرمقالھ ھای علمی
 Women Child Health خط مشی و پالنگذاری خدمات WCH-311 -

- WCH-312 کیفیت مراقبت ھا از صحت زنان و کودکان
Health promotion ارتقاء صحت WCH-313 -

- WCH-314 ریسرچ تطبیقی در صحت زنان و کودکان

کورس ھا
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